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Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 172/2016
DATA DA ABERTURA: 02/09/2016 às 13h30min
LOCAL: MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através do
Prefeito Municipal e do Setor de Compras e Licitações, torna público que no dia 10 de julho de
2.015 às 08:00 horas, na sala da Comissão de Licitações, situada na Rua Dourados, nº 163 Centro, Bataguassu-MS, realizar-se-á procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, sob o regime de empreitada por preço por item, do tipo “menor preço por
item”, autorizada no Processo Administrativo n.º 172/2016, que será regido pela Lei Federal n°
8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, combinado com o Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº
002/2009, Instrução Normativa TC/MS nº. 030/2006, de 29/11/2006, que altera o dispositivo do
artigo 30, Inciso I, alínea a, item 11, da Instrução Normativa TC/MS, nº. 017/2000, legislação
complementar em vigor, e condições previstas neste ato convocatório.
No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo deverá
ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do
Certame Licitatório.
A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá às 13:30 horas do dia 02 de
Setembro de 2016 na sala de Licitação – á Rua Dourados, nº 163, na cidade de
Bataguassu/MS
1. DA REGÊNCIA LEGAL
1.1 Lei nº 8.666/93 e alterações;
1.2 Lei Federal nº 10.520/02;
1.3 Lei Complementar nº 123/06
1.4 Decreto Municipal nº02/09;
1.5 Lei Municipal nº 2003/13;
1.6 Decreto Municipal nº 115/13;
1.7 Demais disposições contidas neste Edital
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública para
atender as necessidades das Secretarias do Municipio de Bataguassu, objetivando o Registro de Preço
para Aquisição de Refeições (rodízio, self service) Marmitex (comercial executivo), lanches, bolos e
salgadinhos, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações constantes no
Edital e seus Anexos.
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo
correlacionado ao objeto desta licitação, regularmente cadastrados neste município ou que
satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital.
3.2. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 3 da Lei Complementar n 123/06, terão tratamento
diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma
legal.
3.3. Os interessados poderão adquirir a pasta contendo o edital completo pelo site

www.bataguassu.ms.gov.br e maiores informações referente ao certame, poderão ser obtidas
junto à Prefeitura Municipal nos seguintes horários 07:00 às 11:00 horas, no setor de Compras e
Licitações, na Rua Dourados, nº 163, Bataguassu – MS ou através do telefone (67) 3541-5105 ou
licitacao@bataguassu.ms.gov.br
3.4. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada no
mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, timbrados ou
com o carimbo do CNPJ, lacrados e com os seguintes dizeres:

ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE BATAGUASSU
PREGÃO PRESENCIAL nº 058/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2016
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE BATAGUASSU
PREGÃO PRESENCIAL nº 058/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2016
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

3.5. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não
constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes
e/ou retificá-las, antes de entregá-los a pregoeira e equipe de apoio.
3.6. Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope II – Habilitação antes do Envelope I Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o
lacre por todos os presentes.
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3.7. Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados que sejam
funcionários do Município de Bataguassu.
3.8. Não será permitida a participação de empresas em consórcio no presente Pregão, a cessão,
transferência e a subcontratação total ou parcial de seu objeto.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente (cópia autenticada);
4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de procuração
com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, desistir de recurso
ou interpô-lo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
4.3. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de procuração
ou instrumento particular sem poderes específicos para formular ofertas e lances de preços,
desistirem de recurso ou interpô-lo bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame.
4.4. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado;
4.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
4.6. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitara
a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.
4.7. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária
(credenciamento, proposta e habilitação) dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a
primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará
renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos.
4.8 Fica determinado que a empresa deverá apresentar os seguintes documentos para seu
Credenciamento e de seu representante, junto ao Pregoeiro e a Equipe de apoio quando
devidamente solicitado pelo mesmo, sendo que os documentos deverão ser originais ou em
fotocópias autenticadas em cartório ou por funcionário público:
a) Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou requerimento de empresário em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais;
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b) Cópia do CPF e RG devidamente autenticado da pessoa que será credenciada para
representar a empresa no referido Certame;
c) Instrumento público de procuração com firma reconhecida, com poderes para
formular ofertas e lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, nos casos que
o proprietário ou um de seus sócios não for o representante;
d) Declaração de Pleno atendimento devidamente assinada pelo Proprietário, Sócio ou
representante legal em papel timbrado da empresa;
e) Caso a empresa seja ME ou EPP deverá apresentar a comprovação do
enquadramento do licitante como microempresa (ME) e empresa de pequeno porte
(EPP) através de Declaração assinada pelo representante legal da Licitante,
juntamente com seu Contador de que está enquadrada como ME ou EPP nos
termos da Lei, conforme modelo em anexo acompanhada da Certidão da Junta
Comercial.
5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
5.1. Da Comprovação de enquadramento da ME e EPP
5.1.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei
Complementar n 123/06 e devido a necessidade de identificação, deverão comprovar o
enquadramento no inicio da sessão para obterem os benefícios da referida Lei.
5.1.1.1 A comprovação do enquadramento do licitante como microempresa (ME) e
empresa de pequeno porte (EPP) somente será procedido pelo Pregoeiro através de Declaração
assinada pelo representante legal da Licitante de que está enquadrada como ME ou EPP nos
termos da Lei, conforme modelo em anexo;
a) A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do item 5.1.1.1 do presente edital, é única e
exclusiva do licitante, o qual se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de
enquadramento falso ou errôneo, caracterizando-se como crime previsto no art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e sanções administrativas, em
especial o art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02.
b) A ausência de manifestação e comprovação no início da sessão, conforme determina o item
acima, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro de conceder os
benefícios da Lei Complementar n 123/06 aplicáveis ao presente certame;
5.2. Da regularidade Fiscal
5.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
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5.2.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, as
microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis
contados do momento em que o proponente for declarado o vendedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, mediante manifestação da licitante para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
a) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.2.1.1 deste edital
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
b). Se as Microempresas e empresas de pequeno porte desatender a habilitação pedida quanto
a Capacidade Jurídica, Qualificação Técnica ou qualificação Econômica, estará
inabilitada.
5.2.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará inabilitação
da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
propor a revogação deste Pregão.
5.3. Do critério de Desempate
5.3.1 – As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n 123/06, terão preferência de
contratação, adotando-se o critério de desempate diferenciado:
5.3.1.1.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco) por cento superior ao
melhor preço à proposta mais bem classificada.
5.3.2 – Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n 123/06, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
5.3.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar nova proposta no prazo
máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
b) O lance apresentado deverá constar em Ata, a qual será devidamente assinada pelo
representante legal da licitante.
5.3.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), na forma do item 5.3.2.1 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura
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se enquadrem na hipótese do item 5.3.1.1 do presente edital, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito, nos termos do inc. II do art. 45 da Lei Complementar 123/06
5.3.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 5.3.1.1 do presente edital,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor proposta, nos termos do inc. II do art. 45 da Lei Complementar 123/06.
5.3.2.4. A disputa encerra-se caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte oferte lance
menor que o valor ofertado pela licitante classificada em primeiro lugar.
5.3.2.5.Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 5.3.1 do presente edital, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
conforme dispõe o §1º do art. 45 da Lei Complementar 123/06.
5.3.2.6.O critério de desempate previsto no item 5.3.1. do presente edital e art. 44 da Lei
Complementar n 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do §2º do art. 45 da Lei
Complementar 123/06.
6. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
6.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, o Pregoeiro(a) declarará aberta à sessão, oportunidade em que não mais aceitará
novos proponentes, dando início ao recebimento da DECLARAÇÃO, dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo Anexo III (Essa Declaração
deverá estar fora dos envelopes “I” e “II” ) e o recebimento dos envelopes contendo a Proposta
de Preço e os documentos de Habilitação.
6.2. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição para
assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão;
6.3. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o outro poderá
ser acordado antes do inicio dos lances entre as licitantes e o Pregoeiro;
6.4. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro
poderá ser recebido;
6.5. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes
das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e
nos envelopes de habilitação remanescentes;
6.6. O Pregoeiro providenciará a devolução dos envelopes “documentos de habilitação” dos
licitantes remanescentes, somente após a assinatura do Contrato pelo licitante vencedor;
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6.7. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas
todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do
Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão
marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)
7.1 – A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as
seguintes informações e características:
7.1.1 – Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada,
como também rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotações alternativas.
7.1.2 - Os participantes terão a disposição programa para preenchimento da proposta
que poderá ser recebida através de solicitação por aparelho de mídia removível ou por
e-mail junto ao setor de Compras e Licitações. A referida proposta poderá ser impressa
e entregue junto com a mídia contendo a mesma, na qual constará número de
protocolo da mídia gerada através do sistema.
7.1.3 – A licitante deverá apresentar o preço unitário e preço total, conforme Anexo II
deste Edital, e ao final com a indicação do total geral da proposta, em algarismo ou por
extenso, e deverá ainda a licitante informar a marca do material, sob pena da
desclassificação da proposta.
7.1.4 – Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real
(R$), em algarismos arábicos.
7.1.5 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos,
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do
fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos.
7.1.6 – Os preços deverão ser cotados com apenas duas casas decimais.
7.1.7 – a última folha deverá estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante.
7.1.8 – Deve indicar o prazo de entrega dos materiais, não superior a 01 (UM) dia,
após a solicitação do Setor de Compras e Licitações.
7.1.9 – Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta.
7.2 – Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.8 e 6.1.9, não estejam indicados
na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de
julgamento.
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7.3 – Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital,
ou que apresentar preços globais ou unitários inexeqüíveis, simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos.
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 O Pregoeiro(a) procederá a abertura do Envelope I, contendo as Propostas de Preços, estas
serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas
nestes Edital e seus Anexos (EXAME DE CONFORMIDADE), sendo imediatamente
desclassificadas aqueles que estiverem em desacordo.
8.2. O Pregoeiro(a) classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em até 10% (dez por
cento), para participarem dos lances verbais;
8.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas condições do item
acima o pregoeiro classificará todas as propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas escritas;
8.4 Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais
e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço.
8.5 O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será
excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para
efeito de ordenação das propostas.
8.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.7. No certame será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelece o subitem 3.2.1.
8.8. Quando houver discrepância:
8.8.1. Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e quantidades
por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total corrigidos;
8.8.2. Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição prevalecerão os
valores dos subtotais corrigindo o valor total;
8.8.3. Dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerá os da proposta exceto nos
casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração Pública;
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8.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilita tórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e
a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
8.9.1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
8.9.2. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a
licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma
e oportunidade previstas neste Edital;
8.9.3. A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata constando o valor final
negociado.
8.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e o(s) licitante(s)
presente(s).
8.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
9. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)
9.1 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a
respectiva consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento
de eleição de seus administradores; ou ainda
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleição da diretoria em exercício.
d) No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa jurídica como sócia juntase para a habilitação o CNPJ da respectiva empresa.
Não haverá necessidade de apresentar os documentos de habilitação jurídica
caso já tenham sido apresentados na fase de credenciamento.
9.2 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL:
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto
licitado;
c) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
emitida pelo Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal
do Brasil);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Tribunal Superior do Trabalho,
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho –
www.tst.jus.br/certidões).
h) Alvará da vigilância Sanitária.
9.3 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa, e
demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios;
a.1) Entenda-se por “na forma da lei” o seguinte:
quando S/A, balanço patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5º, da Lei Federal
nº6.404/76);
quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e
encerramento do livro Diário do qual foi extraído (art. 5, § 2º do Decreto Lei nº486/69),
autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio;
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a.2) Sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão participar do Pregão
apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial,
assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa;
a.3) A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei
Complementar 123/2006, deverão apresentar prova de opção pelo Simples Nacional, caso
forem optantes, acompanhada da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, relativa ao
ultimo exercício social, e respectivo comprovante de entrega à Receita Federal do Brasil,
ficando dispensada a apresentação dessa declaração a ME ou EPP constituída no ano do presente
certame.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
9.4 Declaração e outros Documentos:
a) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando
que cumpre a proibição prevista no art.7º da CF – ou seja, de que não utiliza trabalho de menor
de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de
quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado no anexo IV, em
papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem
assinou.
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.
(anexo VI)
c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que
conhece e aceita o teor do edital. (anexo V)
9.5. Disposições Gerais da Habilitação
9.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão.
9.5.2. Os licitantes que possuírem certidões positivas com efeito de negativas, e que tiverem seus
débitos parcelados, caso esteja expresso na certidão, deverão apresentar as guias de
recolhimento, devidamente quitadas. O pregão poderá a qualquer tempo promover diligências
para fins de comprovação.
9.5.3. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.
9.5.4. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original,
o Pregoeiro efetuará a consulta no site correspondente, para a verificação da sua autenticidade.
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10 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do presente pregão, sob pena de decadência do direito de fazê-lo
administrativamente, devendo neste caso ser observado subsidiariamente a Lei n 8.666/93.
10.1.1. Deverá protocolizar o pedido no Protocolo do Município de Bataguassu- MS das 07:00 h
às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas de segunda a sexta, na Rua Dourados, nº 163 - – Centro
Município de Bataguassu/MS
10.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o presente
instrumento convocatório.
10.3 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
10.3.1. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação antes da data
fixada para a realização do Pregão confere ao licitante a sua participação no procedimento
licitatório até a ocorrência desse evento.
11. DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO
11.1 – O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses da data da assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado ou aditado, na forma da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
11.2 - O preço é fixo no período determinado em Lei , a contar da assinatura do Contrato. Após
este período, admite-se reajuste dos preços e fica eleito o índice oficialmente que melhor reflita a
variação ponderada dos custos da contratada, desde que publicamente divulgado.
11.3 - A licitante vencedora, ficará obrigada à refazer as suas expensas o que vier a ser recusado
sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.
11.4 - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos serviços
obrigando-se a refazer aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com
apresentado na proposta.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para,
dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias, assinar a Ata de Registro de Preços, documento
vinculativo obrigacional, na qual serão fixados os preços, os fornecedores, com observância da
ordem de classificação, as quantidades, os critérios de fornecimento, de conformidade com o
edital do pregão que a integrará.
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12.1.1. O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser
prorrogável, uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso
e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado e aceito pela Administração.
12.2. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o
Setor de Compras e Licitação convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido
o preço da primeira classificada na licitação.
12.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem que haja convocação
para a assinatura da Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos
compromissos assumidos.
12.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas detentoras da ata de
registro de preços, após a assinatura da mesma.
12.5. A existência de preços registrados em ata não obriga a administração a firmar as
contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao detentor da ata, preferência em
igualdade de condições.
12.6. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados a imprensa
oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de
Preços;
12.7. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem
de classificação das empresas constantes da Ata;
10.8. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de
contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este
proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados;
12.9. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993;
13. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data
da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
13.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o
disposto no art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666,
de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais
requisitos deste Decreto.
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14. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente
licitação será do Setor de Compras, do Município de Bataguassu, denominado como órgão
gerenciador do Sistema de Registro de Preços.
14.1.1. A Administração nomeia o(s) funcionário(s) conforme decretos 08 e 011/2016, como
FISCAIS desta Ata de Registro de Preço, cabendo a ele(s) toda a Fiscalização para o fiel
cumprimento de todos os atos previstos neste Documento por parte da(s) empresa(s)
vencedora(s) do Certame.
14.1.2 Fica como responsabilidade do FISCAL, acionar tanto o Departamento de Licitação,
como o Assessor Jurídico sob qualquer descumprimento das regras desta Ata por parte das
empresas, sendo que todos os comunicados deverão ser feitos por escrito.
14.1.3 O FISCAL do Contrato deverá ser comunicado, bem como possuir cópia de todos os
pedidos realizados pelo Departamento de Compras para possui conhecimento de todos os Atos
praticados.
14.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para
os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela
Administração.
14.2.1 O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de
preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos,
visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a
serem fornecidos.
14.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem
pagos serão aqueles registrados em ata.
14.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
14.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão
gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços,
devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo
processo de registro.
15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração
Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
15.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas
solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de
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instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou
outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993,
e procederá diretamente a solicitação como fornecedor, com os preços registrados obedecida a
ordem de classificação.
15.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem
pagos serão aqueles registrados em ata.
15.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993,suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
15.4. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão
gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços,
devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo
processo de registro.
15.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão
denominadas “Órgão não-participante ou carona”.
15.6. Os órgãos ou entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante consulta dirigida ao
Prefeito Municipal, contendo a informação do item e a quantidade desejada, que posteriormente
encaminhará ao órgão gerenciador da Ata, para que este verifique a possibilidade de utilização
da Ata de Registro de Preços, com os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.
15.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
15.8. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços não concorde, deverá
encaminhar correspondência mencionando a impossibilidade de atender, sendo então
comunicado ao órgão não-participante ou carona a impossibilidade de sua adesão à Ata de
Registro de Preços. Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência mencionando,
devendo ser anexado uma cópia da correspondência no processo.
15.9. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de Adesão do carona e o respectivo
apostilamento em Ata de Registro de Preços dos órgãos não-participantes ou carona, para futuro
acatamento dos pedidos.
15.9.1. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser providenciada cópia do documento para
ser anexado ao processo que originou o registro de preços.
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15.10. As aquisições ou contratações adicionais que serão efetuadas pelo “carona” não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro
de Preços.
15.11. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não
respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
15.12. O Município de Bataguassu, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do
órgão carona.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
16.1. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados
venham causar ao patrimônio do Poder Executivo Municipal ou a terceiros, quando da entrega
dos produtos objeto deste certame.
16.2. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos, de acordo com a
sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço observando os prazos e locais
estabelecidos no Anexo I;
16.3 Entregar os produtos solicitados através das Autorizações de Fornecimento no prazo
máximo de 01 (uma) hora do recebimento da mesma.
17. DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO
17.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos
órgãos e entidades da Administração do Município de Bataguassu.
17.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo
órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor
unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a
assinatura do responsável.
17.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização
de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei n°
8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da
Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os
preços registrados obedecida a ordem de classificação.
17.3.1. As empresas contratadas obrigam-se a fornecer os objetos, sem o estabelecimento de
pedidos mínimos.
17.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o
quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Setor de Compras e
Licitações – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.
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17.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as autorização de
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos
materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
17.5.1. O local de entrega dos materiais será no Setor de Almoxarifado do Município de
Bataguassu, localizado na Rua Amazonas, nº 135, Jardim Santa Luzia.
17.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não
podendo ultrapassar 01 (uma) hora da emissão das Autorizações de Fornecimento.
17.5.3. Se a detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele,
deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da ordem de fornecimento.
17.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores, além das determinações do item 18 deste edital, se a detentora da ata
não atender as ordens de fornecimento.
17.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver
esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o
consumo anual previsto para cada item do Anexo I, ou quando da primeira classificada tiver seu
registro junto a Ata cancelado.
17.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora
detentora da Ata.
17.8. A detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais a que se refere ao Anexo I, novos e de
primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de
sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas
especificações.
17.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as
especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
17.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante
as operações de transporte e descarga no local da entrega.
17.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos produtos
licitados contra defeitos de fabricação, com prazo de validade de no mínimo de 12 (doze) meses
a partir da data da entrega.
17.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os
impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusivas da
contratada.
18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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18.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante
crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos
materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
18.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de
que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante
a apresentação das Certidões Negativas de Receita e com o FGTS.
18.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado
para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser
contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
18.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá
devolvê-la, para as devidas correções;
18.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins
de atendimento das condições contratuais.
18.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da
fornecedora.
18.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os
pagamentos devidos à fornecedora classificada.
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto dessa licitação, correrão por conta da
dotação abaixo discriminada e para o exercício futuro correrão por conta da dotação que a
substituir:
Programa de Trabalho
Gabinete do Prefeito
Elemento de Despesa
Programa de Trabalho
Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
Elemento de Despesa

02.01.04.122.201.2.006
02.01
33.90.30 – Material de Consumo
03.01.04.122.301.2.008
03.01
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Secretaria Munic. de obras, Viação e Serv. Urbanos
Elemento de Despesa

04.01.15.452.401.2.015
04.01
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Secretaria Munic. de Educação e Cultura

05.01.13.392.505.2021
05.01
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Elemento de Despesa

33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Secretaria Munic. de Educação e Cultura
Elemento de Despesa

05.01.12.122.502.2.036
05.01
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Secretaria Munic. de Desen. Econ. E Meio Ambiente
Elemento de Despesa

06.01.20.606.402.2022
06.01
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Secretaria Munic. de Desen. Econ. E Meio Ambiente
Elemento de Despesa

06.01.23.122.402.2.023
06.01
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Elemento de Despesa

08.01.27.122.505.2095
08.01.
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Elemento de Despesa

08.01.27.812.505.2027
08.01.
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento de Despesa

12.12.08.244.506.2.026
12.12
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento de Despesa

12.12.08.244.507.2.029
12.12
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento de Despesa

12.12.08.244.507.2070
12.12
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento de Despesa

12.12.08.244.507.2073
12.12
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento de Despesa

12.12.08.243.507.2.074
12.12
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Assistência Social

12.12.08.241.507.2075
12.12
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Elemento de Despesa

33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa

10.10.10.301.105.2.028
10.10
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa

10.10.10.301.106.2.041
10.10
33.90.30 – Material de Consumo

Programa de Trabalho
Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa

10.10.10.305.109.2.088
10.10
33.90.30 – Material de Consumo

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade
pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa,
as seguintes sanções administrativas:
20.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do
fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente
no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração no prazo de até cinco anos.
20.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
20.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a)
multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da
prestação em atraso até o décimo dia;
b)
rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
20.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação
de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não
cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com
a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

20

SEMAF – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100

20.1.3.1. A penalidade prevista na alínea“b” do subitem 18.1.3. poderá ser aplicada de forma
isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, sem prejuízo da
rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a
80 da Lei n° 8.666, de 1993.
20.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e
descredenciamento do Registro Cadastral do Município de Bataguassu, o licitante que apresentar
documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais
cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
20.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido,
ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou
impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
20.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.1.3, será de
competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo
estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento
dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
20.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo
processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
20.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos
fornecedores do Município de Bataguassu.
20.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do
Município.
21. DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
21.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de
vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador
da Ata de Registro de Preços quando:
21.1.1. Pela Administração, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que
estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao
praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou
for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
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21.1.2. Pela detentora da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de
caso fortuito ou de força maior.
21.2. Nas hipóteses previstas no subitem 19.1., a comunicação do cancelamento de preço
registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu
origem ao registro.
21.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado
por despacho da autoridade competente.
21.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser
protocolada no protocolo geral do município, sito a Rua Dourados, nº 163 – Centro – Bataguassu
- MS, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar
as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
21.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de
fornecimento àquela com classificação imediatamente subseqüente.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer
esclarecimentos relativos a presente licitação, na Prefeitura do Município de Bataguassu - MS, à
Rua Dourados nº 163, centro, em horário de expediente das 07:00 às 11:00 horas de segunda à
sexta-feira.
22.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento
da Equipe de Apoio com base na legislação vigente, aplicando-se subsidiariamente as
disposições contidas na Lei Federal 8. 666/93.
22.3. Fica assegurado a autoridade superior da Administração Municipal, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação,
observada as disposições contidas no art. 49 da Lei n° 8.666, de 1993.
22.3.1. Nas hipóteses tratadas no subitem anterior serão assegurados aos interessados o
contraditório e a ampla defesa.
22.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
22.6. Informações referente ao certame poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal nos
seguintes horários 07:00 às 11:00 horas, no setor de Licitações, na Rua Dourados, nº 163, Centro
Bataguassu – MS ou através do telefone (67) 3541-5105.
23. DO FORO
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23.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no
Foro da Comarca de Bataguassu - MS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
24. ANEXOS DO EDITAL
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MENOR
ANEXO VI -DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO VII- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII – ACEITA O TEOR DO EDITAL
Bataguassu - MS, 19 de Agosto de 2016.

Rosimeire Guirado Angelo
Chefe do Setor de Compras e Licitações

Pedro Arlei Caravina
Prefeito Municipal
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ANEXO I
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 058/2016
PROCESSO n° 172/2016
I – OBJETO
O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública para
atender as necessidades das Secretarias do Municipio de Bataguassu, objetivando o Registro de Preço
para Aquisição de Refeições (rodízio, self service) Marmitex (comercial executivo), lanches, bolos e
salgadinhos, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações constantes no
Edital e seus Anexos.

II. GENERALIDADES
a – Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo Setor
de Compras e Licitações, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a
quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
b - A contratada se obriga a entregar os Produtos rigorosamente de acordo com as Especificações
e no local indicado.
c. O objeto contratado terá que estar dentro das normas de legislação vigente de
qualidade/técnica aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078
de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
D – A licitante fornecerá as refeições dependendo do tipo (Comercial, self service) em sua sede e
a refeição por marmitex, salgadinhos, bolos e lanches serão entregue no local determinado pela
Contratante.
III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a.- As refeições serão servidas na sede do licitante vencedor, conforme especificações.
b- O marmitex será servido pelo Licitante, não cabendo a pessoa que irá pegar o mesmo a
escolha dos alimentos a serem servidos;
c - A estimativa de consumo dos produtos será de 12 (doze) meses contados a partir da data da
assinatura do contrato.
d - A entrega será parcelada e de acordo com a necessidade, mediante solicitação por escrito,
formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador.
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IV. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a -. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente o Contrato;
b - Conferir os produtos entregues, verificando especificação, marca, validade, pesagem e
qualidade;
c - efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos produtos mediante
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada;
d- Manter um local adequado para a armazenagem dos produtos licitados;
V. ESPECIFICAÇÕES
I. Os Produtos ofertados deverão atender as especificações contidas no edital.
VI - VALOR ESTIMADO
O valor global estimado para a presente Contratação é de R$ 462.318,60 (quatrocentos e
sessenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e sessenta centavos.)

ITEM
1

2

3

4

5

UNID.

QTDE.

UN

600

BOLO RECHEADO CONFEITADO SABORES DIVERSOS
KGBOLO RECHEADO CONFEITADO SABORES
DIVERSOS - KG

KG

800

LANCHE FRIOLANCHE FRIO: COMPOSTO DE PÃO
FRANCÊS, PRESUNTO E MUSSARELA

UN

2000

UN

3030

UN

100

ESPECIFICAÇÃO
BOLO COMUM - EM PLACAS
EM PLACAS
(UN)

(UN)BOLO COMUM -

MARMITEX
TIPO
COMERCIALMARMITEX
TIPO
COMERCIAL: Refeição tipo marmitex, com peso mínimo
de 700g,acondicionada em embalagem descartável
aluminizada, contendo: 01 tipo de legume; 01 tipo de arroz
; 01 tipo de feijão ; 01 tipo de carne de primeira (bovina,
suína ou frango); e 01 guarnição (farofa, mandioca
frita,ovo ou batata frita).
MARMITEX
TIPO
EXECUTIVOMARMITEX
TIPO
EXECUTIVO: Refeição tipo marmitex, com peso mínimo
de 700g,acondicionada em embalagem descartável
aluminizada, contendo: 02 tipo de legume; 01 tipo de arroz
; 01 tipo de feijão ; 02 tipo de carne de primeira (bovina,
suína ou frango); e 01 guarnição (farofa, mandioca
frita,ovo ou batata frita) e salada (02 tipos) acondicionada
em separado. Embalagem com divisórias, acompanhada
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de talheres descartáveis, no caso de saladas acompanha
saches de sal, vinangre, azeite de oliva e guardanapo de
papel, com refrigerante de 350ml ou suco natural inclusos.

6

7

8

9

REFEIÇÃO (RODÍZIO)REFEIÇÃO (RODÍZIO) - Refeição a
ser servida no almoço ou jantar, no sistema "Rodízio",
acompanhada de água mineral 500 ml, ou suco de frutas
natural em copo de 300 ml, ou refrigerante (comum ou
ligth) em lata de 350 ml.
REFEIÇÃO
(SELF
SERVICE)REFEIÇÃO
(SELF
SERVICE) - Refeição a ser servida no almoço ou jantar, no
sistema "Self Service", acompanhada de água mineral 500
ml, ou suco de frutas natural em copo de 300 ml, ou
refrigerante (comum ou ligth) em lata de 350 ml.
SALGADINHOS VARIADOS (COXINHA, RISOLES,
QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO) - CENTOSALGADINHOS
FRITOS VARIADOS (COXINHA, RISOLES, QUIBE,
BOLINHA DE QUEIJO) - CENTO
SANDUÍCHE FRIO
(PÃO FRANCÊS, PRESUNTO,
MUSSARELA).SANDUÍCHE FRIO
(PÃO FRANCÊS,
PRESUNTO, MUSSARELA).

UN

100

UN

1450

CENTO

3110

UN

20820
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ANEXO II
ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

MODALIDADE
Pregão Presencial

PROPOSTA DE PREÇOS
Proponente:
Endereço:
Cidade:
Telefone:
ITEM
1

2

3

NÚMERO
58/2016

Fax:
ESPECIFICAÇÃO

BOLO COMUM - EM PLACAS
PLACAS
(UN)

TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM

Processo Nº 172/2016
Data:
Folhas:
Rubrica:
PREÇO
UNID.
QTDE.
MARCA
UNIT.

FLS

PREÇO TOTAL

(UN)BOLO COMUM - EM

BOLO RECHEADO CONFEITADO SABORES DIVERSOS
KGBOLO RECHEADO CONFEITADO SABORES DIVERSOS KG
LANCHE FRIOLANCHE FRIO: COMPOSTO DE PÃO FRANCÊS,
PRESUNTO E MUSSARELA

UN

600

KG

800

UN

2000
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4

5

6

7

8

9

MARMITEX TIPO COMERCIALMARMITEX TIPO COMERCIAL:
SEMAF
– Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Refeição tipo marmitex, com peso mínimo
de 700g,acondicionada
Rua de
Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100
em embalagem descartável aluminizada, contendo: 01 tipo
UN
3030
legume; 01 tipo de arroz ; 01 tipo de feijão ; 01 tipo de carne de
primeira (bovina, suína ou frango); e 01 guarnição (farofa,
mandioca frita,ovo ou batata frita).
MARMITEX TIPO EXECUTIVOMARMITEX TIPO EXECUTIVO:
Refeição tipo marmitex, com peso mínimo de 700g,acondicionada
em embalagem descartável aluminizada, contendo: 02 tipo de
legume; 01 tipo de arroz ; 01 tipo de feijão ; 02 tipo de carne de
primeira (bovina, suína ou frango); e 01 guarnição (farofa,
mandioca frita,ovo ou batata frita) e salada (02 tipos)
acondicionada em separado. Embalagem com divisórias,
acompanhada de talheres descartáveis, no caso de saladas
acompanha saches de sal, vinangre, azeite de oliva e guardanapo
de papel, com refrigerante de 350ml ou suco natural inclusos.
REFEIÇÃO (RODÍZIO)REFEIÇÃO (RODÍZIO) - Refeição a ser
servida no almoço ou jantar, no sistema "Rodízio", acompanhada
de água mineral 500 ml, ou suco de frutas natural em copo de 300
ml, ou refrigerante (comum ou ligth) em lata de 350 ml.
REFEIÇÃO (SELF SERVICE)REFEIÇÃO (SELF SERVICE) Refeição a ser servida no almoço ou jantar, no sistema "Self
Service", acompanhada de água mineral 500 ml, ou suco de frutas
natural em copo de 300 ml, ou refrigerante (comum ou ligth) em
lata de 350 ml.
SALGADINHOS VARIADOS (COXINHA, RISOLES, QUIBE,
BOLINHA DE QUEIJO) - CENTOSALGADINHOS FRITOS
VARIADOS (COXINHA, RISOLES, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO)
- CENTO
SANDUÍCHE
FRIO
(PÃO
FRANCÊS,
PRESUNTO,
MUSSARELA).SANDUÍCHE FRIO (PÃO FRANCÊS, PRESUNTO,
MUSSARELA).

UN

100

UN

100

UN

1450

CENTO

3110

UN

20820
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VALOR TOTAL :
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da proposta de _____dias, com pagamento através do
banco ___________ agência nº _____ c/c nº _____________.
Bataguassu / MS, 02 de Setembro de 2016.

CARIMBO
CNPJ DA EMPRESA

Prazo de entrega dos materiais / serviços _____ dias, após a assinatura do contrato e/ou
documento equivalente.
_____________________________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO III
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO.

A empresa _______________por intermédio do seu representante ou procurador
declara ao Município de .............../MS que atende a todas as condições de habilitação no
processo licitatório nº _________ Edital de Pregão nº________.
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual
falsidade.

Local e data.
Assinatura
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ANEXO IV
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA CARTA
MAGNA.
(NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no.
........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declara a
estrita observância ao Princípio Constitucional do art. 7, inciso XXXIII da Carta Magna, e estou
ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata inabilitação ou
desclassificação do Pregão Presencial nº ....../2016, como a rescisão do Contrato Administrativo
que venha a firmar com o Município de .......

......, .. de ........ de 2016.

__________________________________
Representante Legal da Firma
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ANEXO V
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no.
........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declara, sob as
penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando-se o direito
recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o
cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

(a) ...............................................................................
nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

......, .. de ........ de 2016

.............................................................................
Representante Legal da Firma
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ANEXO VI
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO
(NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no.
........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declaramos
para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que não haver fatos impeditivos quanto a
nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual
e Municipal.

......, .. de ........ de 2016

__________________________________
Representante Legal da Firma
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ANEXO VII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ____/2016
Aos Dois de Setembro de Dois Mil E Dezesseis, comparecem, de um lado, o MUNICÍPIO DE
BATAGUASSU - Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n. º 03.576.220/0001-56 com sede
administrativa localizada na Rua Dourados nº 163, nesta cidade de Bataguassu - MS,
representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor Pedro Arlei Caravina , brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade RG. nº 17834282 -SSP/SP e do CPF nº 069.753.388-33
residente e domiciliado à Rua Anaurilândia, nº 510, Bairro Centro , nesta cidade de Bataguassu MS, e
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
FUNDO MUN. DE SAUDE DE BATAGUASSU
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, firmam a
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação na modalidade
Pregao Presencial n° 58/2016 – Registro de Preços, Processo Licitatório nº 172/2016 para O
objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
Pública para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de Bataguassu, objetivando
o Registro de Preço para Aquisição de Refeições ( rodízio, self service) Marmitex (comercial
executivo), lanches, bolos e salgadinhos, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade
com as especificações constantes no Edital e seus Anexos. da empresa(s) classificada(s):
Empresa
Itens
As empresas DETENTORA DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do Processo Licitatório Nº
172/2016,
Pregao Presencial Nº 58/2016 regido pela Lei Federal n. 10.520/02,
subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93, bem como, pelos Decretos Municipais n° 002/2009
(pregão) e n° 054/2013 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Empresas

CPF/CNPJ

Representante

CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços
para O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de
Bataguassu, objetivando o Registro de Preço para Aquisição de Refeições ( rodízio, self service)
Marmitex (comercial executivo), lanches, bolos e salgadinhos, pelo período de 12 (doze) meses,
em conformidade com as especificações constantes no Edital e seus Anexos., nas condições
definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do PREGÃO Nº 58/2016,
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que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do
registro.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com
os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe
facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem
cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em
igualdades de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na
ata do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 172/2016, PREGÃO Nº 58/2016, de acordo com a ordem de
classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
(tabela de Fornecimento)
Item

Especificação

Unid

Qtd

Marca

Vlr. Unit.
R$

Fornecedor

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de
Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente
comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente
pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do
art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata
a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da
elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à
data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do
pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou
tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela
administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07
(sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente
estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do
preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou
determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato
será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais
classificados, respeitada a ordem de classificação.
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2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado,
caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para
redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual
oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante
requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do
art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços
inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela
administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida
na alínea anterior, observada as seguintes condições:
c) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue
em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
d) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo
registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de
Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão
formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo
órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação
das penalidades.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses a contar da data da
assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o
disposto no art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666, de
1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais
requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração
Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas
solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio
de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de
compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei n°
8.666, de 1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços
registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem
pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.4. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão
gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços,
devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo
processo de registro.
4.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que
serão denominadas “Órgão não-participante ou carona”.
4.6. Os órgãos ou entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante consulta
dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a informação do item e a quantidade desejada, que
posteriormente encaminhará ao órgão gerenciador da Ata, para que este verifique a
possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços, com os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
4.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
4.8. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços não concorde, deverá
encaminhar correspondência mencionando a impossibilidade de atender, sendo então
comunicado ao órgão não-participante ou carona a impossibilidade de sua adesão à Ata de
Registro de Preços. Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência mencionando,
devendo ser anexado uma cópia da correspondência no processo.
4.9. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de Adesão do carona e o respectivo
apostilamento em Ata de Registro de Preços dos órgãos não-participantes ou carona, para
futuro acatamento dos pedidos.
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4.9.1. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser providenciada cópia do documento para
ser anexado ao processo que originou o registro de preços.
4.10. As aquisições ou contratações adicionais que serão efetuadas pelo “carona” não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.
4.11. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não
respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
4.12. O Município de Bataguassu-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do
órgão carona.
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da
presente licitação será do Setor de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador
do Sistema de Registro de Preços,nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n°
054/2013;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado
para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela
Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de
preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos
saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os
quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de
Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para
aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba
recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento,
com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido,
quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente
justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder
igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas
obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
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5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as
obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer
irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender
todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços,
independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades,
prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do
direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob
pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de
todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus
para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da
aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos
previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de
revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente
registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do
reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato
de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela
contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação
relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro
de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e
na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de
vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão
gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela Administração, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que
estiver vinculado;
b)o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de
fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior
ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração
ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública,
no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela detentora da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de
caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de
preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente
que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser
protocolada no protocolo geral do município, sito a Rua Dourados, nº 163 , Centro ,
Bataguassu-MS, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se
não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla
defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de
fornecimento àquela com classificação imediatamente subseqüente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos
e entidades da Administração do Município de Bataguassu-MS.
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7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo
órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor
unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e
a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização
de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei n°
8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de
referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o
fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o
quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de
Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos
materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento,
podendo ser no Setor de almoxarifado, locaçlizado na Rua Amazonas, nº 135, Jardim Santa
Luzia, Bataguassu – MS, ou em local em que esta indicar, sempre dentro do município de
Bataguassu-MS
7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não
podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente.
7.5.3. Se a detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele,
deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não
atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver
esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o
consumo anual previsto para cada item do ANEXO I, ou quando da primeira classificada tiver
seu registro junto a Ata cancelado.
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7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora
detentora da Ata.
7.8. A detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais a que se refere ao ANEXO I, novos e
de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços,
sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as
referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as
especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados
durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais
licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da
entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os
impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da
contratada.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado
mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias , contados do recebimento
definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada
pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e
alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de
que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social,
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será
sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá
devolvê-la, para as devidas correções;
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
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8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade
ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos
existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições
sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou
parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei
n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de
Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata,
cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas
respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada
as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n.
8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade
pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla
defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do
fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
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a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em
atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total
prestação de serviço:

ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de

a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da
totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c)
suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea “b” do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma
isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, sem prejuízo
da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos
e descredenciamento do Registro Cadastral do Município de Bataguassu -MS, o licitante que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo
das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo
estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação
em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 11.1.3, será de
competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo
estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante
ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo
processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
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11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos
fornecedores do Município de Bataguassu - MS.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do
Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do
respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro de Bataguassu-MS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Bataguassu - MS, Dois de Setembro de Dois Mil E Dezesseis

______________________________________
Sr. Pedro Arlei Caravina
Prefeito Municipal

Empresas Participantes
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n° _____________________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________, portador (a) da
Carteira de Identidade n° _________________ expedida pela SSP/____ e de CPF n°
_________________ DECLARA, para fins do disposto no item 4 do Edital Pregão n°..., sob as
sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n°
123/12006.
DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
(localidade)_______, de ____________de ____.

___________________________________
nome e número da identidade do declarante
(Representante Legal da empresa)

_____________________________
(Profissional habilitado no CRC)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica
da empresa licitante, e deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de preços e
habilitação, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro(a) para que a empresa usufrua dos
privilégios da Lei nº123/06
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